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Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet fra mødet den 7. januar 2013 blev godkendt.
3. Handlingsplan
På baggrund af, at PASS tidligere har besluttet, at der skal tilføjes to afsnit til handlingsplanen, blev de to tilføjelser til handlingsplanen forelagt udvalget og efterfølgende drøftet.
Formålet med de to tilføjelser er:
1) At handlingsplanen bliver mere konkret i forhold til at udvikle og forbedre
inddragelsen af de lokale uddannelsesudvalg i forhold til udarbejdelsen af
udviklingsredegørelsen.
2) At sikre at handlingsplanen omfatter indsatser i forhold til at rekruttere de
bedst kvalificerede til området samt arbejdet med elevernes talentudvikling.
For inddragelsen af de lokale uddannelsesudvalg i forhold til udviklingsredegørelsen vil det gælde, at dette udmøntes ved at den skriftlige proces kombineres med
en mere direkte dialog med repræsentanterne i de lokale uddannelsesudvalg. Dette skal ske ved afholdelse af to dialogmøder, hvor PASS får mulighed for at drøfte
udviklingen og behov for tilpasninger af uddannelserne med repræsentanterne i de
lokale uddannelsesudvalg
I forhold til rekruttering af de bedst kvalificere samt talentudviklingen vil det gælde
at PASS-udvalget fastlægger en overordnet plan for, hvorledes talentbegrebet skal
opfattes, samt konkrete midler til arbejdet med at forbedre rekrutteringsgrundlaget
og fremme talenter indenfor området. Der skal således planlægges en workshop
eller et temamøde i PASS om talentarbejde som indsatsområde. Det understreges
at talentbegrebet omfatter den erhvervsfaglige kunnen, herunder praktiske handlekompetencer, og ikke udelukkende baserer sig på boglige kompetencer.
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Udvalget godkendte de to tilføjelser til handlingsplanen.
4. Aktivitetsplan 2013
Den opdaterede aktivitetsplan blev drøftet og udvalget bemærkede, at den præsenterede aktivitetsplanen giver et godt overblik.
En række af aktiviteterne vil være med til at styrke udviklingen af en faglig identitet,
ikke mindst for den pædagogiske assistent uddannelse, hvor der er behov for at
den faglige profil bliver mere tydelig.
Udvalget lagde især vægt på afholdelsen af lærerkonferencer i forbindelse med de
nye fag i SOSU-uddannelsen. Sekretariatet arbejder videre med denne aktivitet og
forventer at have et forslag til konferencens indhold klar primo maj 2013.
5. Model for dialog med LUU om udviklingsredegørelser 2013
Udvalget har i sin handlingsplan og i aktivitetsplanen prioriteret en udvikling af dialogen med LUU om udviklingsredegørelserne.
Udvalget blev forelagt forslag til temaer for de skriftlige indmeldinger til udviklingsredegørelsen, for henholdsvis LUU for den pædagogiske assistentuddannelse og
LUU for social og sundhedsuddannelsen. Svarene fra LUU danner grundlag for
dialogmøderne med LUU repræsentanterne.
Ligeledes blev udvalget præsentret for et forslag til et overordnet program for afholdelse af dialogmøder for repræsentanterne i de lokale uddannelsesudvalg.
Forslaget til temaet for LUU for pædagogisk assistent uddannelse er at drøfte og
beskrive profilen for fremtidens pædagogiske assistent.
Udvalget ønsker at denne opgave suppleres med en række underspørgsmål og at
besvarelsen sker med kort, såvel som et langt sigte. Udvalget besluttede at formandskabet tager de videre drøftelser for dette oplæg.
Det forslåede tema til LUU for Social og Sundhedsuddannelsen er at drøfte og besvare hvilke erfaringer med implementeringen af den nye uddannelsesordning, der
er vigtige at viderebringe. Det blev drøftet hvorledes at formuleringen af temaet ville
sikre PASS viden om den konkrete implementering af den nye uddannelsesordning, herunder de nye skolefag.
Derfor blev det besluttet at tage afsæt i indsatsområderne på social og sundhedsuddannelsen; Inddrage borgernes egne ressourcer og styrke forebyggelsesindsatsen, tænke i sammenhængende forløb, tilegne sig et fælles sundhedsfagligt sprog,
styrke klinisk rettede kompetencer.
Dialogmøderne foreslås suppleret med gode cases, herunder eksempler på praksisnærhed.
KL vil finde forslag til kommuner, der har egnede lokalefaciliteter, til afholdelse af
dialogmøderne.
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Det overordnede program samt datoerne for dialogmøderne blev godkendt af udvalget.
6. Godkendelse af ændringer i praktikmål i PAU
Bidrag fra LUU til udviklingsredegørelsen 2013 har peget på behov for at ændre i
praktikmålene for den pædagogiske assistentuddannelse.
Efter aftale med PASS blev der i februar gennemført to workshops med henblik på
at vurdere behovet for en revision af praktikmålene. Workshopperne resulterede i
en række forslag til PASS om revision af praktikmålene på kort og på lang sigt.
Sekretariatet fremlagde på den baggrund en række konkrete ændringsforslag til
praktikmålene for PAU.
Udvalget drøftede og godkendte de reviderede praktikmål. Dog med den tilføjelse
at Institutionens målgruppe ændres til praktikstedets målgruppe.
7. Evaluering DM i SOSU
PASS deltog for tredje år i DM i Skills med social- og sundhedsassistentuddannelsen. Konkurrencerne blev afholdt den 24. – 26. jan. i Århus.
Rammer og faciliteter gav en række udfordringer, da DM I Skills i år blev gennemført i sportshaller og telte, hvilket eksempelvis gav meget transport samt ringe opvarmede ventelokaler til deltagerne. Derfor må det konkluderes, at et arrangement
af denne størrelse kræver messefaciliteter.
Begivenhed havde et flot besøgstal på 28.000, hvilket er en stigning i forhold til
2012. Ligeledes var mediedækningen imponerende, hvilket markerer det mediepotentiale og den eksponeringsværdi, som DM i Skills rummer.
En internetbaseret spørgeskemaundersøgelse, til deltagere, dommere, vejledere,
og officials, viser generelt stor tilfredshed med arrangementet. En opgørelse af de
kvantitative spørgsmål viser, at omkring 75% synes at DM i Skills 2013 har fungeret enten godt/tilfredsstillende eller meget godt/meget tilfredsstillende.
Deltagelsen af og konkurrencerne for folkeskolens afgangsklasser, havde i år en
overvældende tilslutning. Udvalget ser fremadrettet mange muligheder i denne del
af Skills. Ikke mindst på det lokale plan, hvor der ønskes en rekruttering til SOSU
uddannelserne blandt motiverede uddannelsessøgende.
Udvalget ønsker at skolerne opfordres til at afholde skolemesterskaber samt regionale mesterskaber, da disse giver lokal opmærksomhed og forventes at påvirke
den lokale rekruttering til uddannelserne positivt.
Desuden ønsker udvalget at opfordre skolerne til at samarbejde med andre erhvervsskoler om de lokale konkurrencer.
Udvalget ønsker at markere, at det er PASS, der sætter rammen for DM.
Samlet set viser både evaluering og udvalgets drøftelser, at DM i Skills 2013 var en
succes.
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Udvalget er positivt indstillet overfor SOSU deltagelse i 2014. Udvalgets medlemmer vil derfor afsøge mulighederne for at sikre økonomien.
8. Resultatopgørelse 2012
Resultatopgørelsen for 2012 viser et underskud på 48.000 kr. Dette skyldes gebyr
og abonnement på Easy-systemet.
Formandskabet har derfor aftalt en drøftelse med UNI C.
Udvalget drøftede og godkendte resultatopgørelsen for 2012.
9. Praktikpladsstatistik
PASS blev orienteret om udviklingen i nøgletallene.
Det bemærkes at stigningen på PAU-uddannelsen, må betragtes som værende en
pæn stigning.
Der kunne på udvalgsmødet konstateres at sammenligningen af antallet af praktikpladser var sket 2010-2012, og ikke som angivet 2011-2012.
Som aftalt på udvalgsmødet er nedenfor en justering af tallene for praktikpladsudviklingen 2011-2012.
Indgåede uddannelsesaftaler i 2012
Antallet af indgåede uddannelsesaftaler på PAU-uddannelsen er i perioden steget
med 156 fra 2011 til 2012.
Antallet af indgåede uddannelsesaftaler for SOSU-hjælperuddannelsen er i perioden faldet med 1.458 fra 2011 til 2012.
Antallet af indgåede uddannelsesaftaler på SOSU-assistentuddannelsen er i perioden faldet med 54 fra 2011 til 2012.
10. Elevsager
PASS’ underudvalg, der skal behandle elevsager, har holdt et første møde. Her
blev det besluttet, at indstille til PASS, at der foretages enkelte ændringer i
forslaget til procedurer.
Ændringerne blev drøftet og godkendt af udvalget.
11. Nyhedsbrev til medlemmerne af de lokale uddannelsesudvalg
For at fremme og udvikle dialogen med medlemmerne af de lokale uddannelsesudvalg ønsker PASS at udsende et nyhedsbrev, der kort redegøre for udvalgte
punkter, der er behandlet af udvalget.
Nyhedsbrevets form vil blive godkendt af formandskabet. Nyhedsbrevet sendes til
orientering til udvalgets medlemmer.
Udvalget godkendte forslaget – herunder de fire foreslåede temaer til det første
nyhedsbrev.
12. Meddelelser
Formanden bød velkommen til Gry Søegaard, der er ansat som uddannelseskonsulent i SEVU pr. 1. marts 2013.
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13. Eventuelt
Der var ikke bemærkninger til punktet.
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